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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu jenis gangguan 

kesehatan yang mengganggu produktivitas setiap orang bahkan dapat 

menyebabkan kematian. Gejala penyakit demam berdarah selama ini hanya 

didiagnosis masyarakat awam berdasarkan ciri-ciri fisik yang diketahui tanpa 

didukung oleh fakta dan pertimbangan medis lainnya. Akibatnya tak jarang 

penyakit-penyakit tersebut ditangani dengan cara yang salah dan kesembuhan pun 

urung diraih (Hariman dan Noviar, 2014). 

Tingkat kematian pada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) relatif 

masih cukup tinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kematian tersebut 

adalah kesulitan memperoleh diagnosis sementara. Penyakit DBD juga sering 

salah didiagnosis dikarenakan memiliki gejala yang sama dengan penyakit lain 

seperti flu atau tipus. 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil diagnosis yang 

lebih baik adalah pemeriksaan laboratorium, akan tetapi cara ini relatif mahal dan 

butuh waktu lama untuk mengetahui hasilnya, selain itu tidak semua daerah di 

Indonesia memiliki laboratorium diagnosis dengan fasilitas yang memadai 

Gejala penyakit demam berdarah selama ini hanya didiagnosa masyarakat 

awam berdasarkan ciri-ciri yang diketahui tanpa oleh fakta dan pertimbangan 

medis lainnya. Sehingga masyarakat atau penderita sulit membedakan penyakit 
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demam berdarah dengan penyaki-penyakit demam biasa pada umumnya. 

Akibatnya penyakit tersebut ditangani dengan cara yang salah (Sari, 2013). 

Pathriana dkk (2009) meneliti tentang studi resiko potensi penyakit demam 

berdarah di sri lanka menggunakan GIS dan permodelan statistik menyimpulkan 

bahwa penelitian ini mengembangkan sebuah model untuk memprediksi wabah 

demam berdarah menganalisis hubungan antara curah hujan dan berdarah wabah. 

WU dkk (2008) meneliti tentang Deteksi Faktor iklim Wabah Demam Berdarah 

dengan Wavelet, Support Vector Machines dan Algoritma Genetika 

menyimpulkan bahwa fitur GA SVM terbukti efektif dalam menganalisis kasus 

khusus dari penyakit menular - infeksi virus demam berdarah di Singapura, 

algoritma SVM lebih stabil dalam hal peramalan dibandingkan dengan regresi 

linier sederhana meskipun kehilangan linear mutlak dan faktor-faktor iklim 

mempengaruhi wabah DBD di Singapura. Namun, penelitian tersebut belum 

menerapkan metode dempster shafer  

Berdasarkan permasalahan di atas, agar tidak ada kesalahan diagnosa dan 

untuk mempermudah masyarakat atau penderita mengetahui sejak dini penyakit 

yang diderita dan agar tidak terlambat mendapatkan pengobatan dikarenakan 

seorang dokter atau pakar memiliki keterbatasan waktu. Maka dibangun suatu 

sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut berupa sistem pakar 

dengan menggunakan metode dempster shafer. Teori Dempster-Shaffer 

merupakan salah satu metode yang mampu mengakomodasi ketidakpastian dalam 

klasifikasi multispectral. Teori ini digunakan untuk mengkombinasikan potongan 

informasi yang terpisah untuk mengkalkulasikan kemungkinan dari suatu 

peristiwa (Kurniawati, 2014). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sistem adalah PHP 

2. Database yang akan digunakan untuk membuat sistem adalah MySQL 

3. Pemilihan metode yang digunakan untuk sistem adalah dempster shafer 

4. Parameter yang digunakan gejala penyakit DBD 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem pakar diagnosa penyakit 

demam berdarah dengan menggunakan metode dempster shafer 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode yang digunakan adalah dempster shafer  

2. Faktor dan variabel yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan pakar dari rumah sakit dan dokter spesialis 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem pakar diagnosa penyakit demam 

berdarah dengan metode dempster shafer dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs 

yang terkait dengan pemrograman PHP. Mempelajari literatur mengenai 

design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

dikenali oleh user. 
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2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design 

yang dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pakar diagnosa 

penyakit demam berdarah dengan metode dempster shafer. Langkah 

pertama adalah melakukan instalasi XAMPP. Kemudian melakukan 

coding program. 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem pakar 

diagnosa penyakit demam berdarah dengan metode dempster shafer  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini.  Adapun landasan teori tersebut adalah sistem 

pakar, demam berdarah dan dempster shafer 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, 

analisis kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


